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Почитувани читатели,
 
 На почетокот од новогодишните и божиќни 
празници во првите денови од 2014 година како најубав 
можен новогодишен подарок го добивме и 18 број на 
електронското списание „Македонска Ризница“, кое 
илустрира еден убав дел од душата на Македонија 
презентирајќи ни ги духовните, природните и културно 
историските вредности на оваа наша земја.
 
 Тука имате ексклузивна можност од прва рака 
да се запознаете со творештвото на автори научници, 
историчари, етнолози, археолози, и други соработници 
чии имиња помалку или повеќе можеби и не ви се познати 
но нивните дела се значајна алка од македонската научна 
индустрија.
 
 Сакам да упатам благодарност првично до 
редакцијата, а потоа и до сите оние соработници 
кои овозможија „Македонска Ризница“ да биде еден 
светилник кој ќе знае на прав пат да ја насочи и просветли 
научната мисла во современото море од информации.
 
 Кикерон еднаш кажал соба без книги е како тело 
без душа. „Македонска Ризница“ нека биде еден дел од 
тој пламен кој ќе ви ја збогати душата и затопли срцата. 
Сè што треба да направите е да отворите и да прочитате.
Среќна Нова и Честит Божиќ

Со почит Мартин Стефановски
 

МАКЕДОНСКА РИЗНИЦА
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 Битолскиот реонски војвода Ѓорѓи Сугарев е од 
онаа плејада на скромни и беззаветно предани дејци на 
македонската епопеја, кои што, сред виорот на нерамната 
борба против потисниците на народот, умреа со насмевка 
на усните за достоинствено исполнување на светиот 

долг и врз чии што свети коски сред народните маси, 
како џин израсна свеста за револуционерната борба на 
македонските полиња.
 Сугарев е роден во 1876 година во градот Битола во 
семејство на крајно сиромашни родители. Преживеаната 
мизерија од рани години во голем степен се беше 
отпечатила по неговото лице. Уште од детските години тој 
почувствувал омраза и одврат кон поробителите, кои што 
кон неговите момчешки години станаа со сè поголеми и 
поголеми размери. Едвај навршил IV клас во битолската 
гимназија, поради големите семејни лишувања, тој ја 
напушта гимназијата и се оддава на учителска кариера 
во која што единствено тој ја пронајде својата мисија: 
да го буди народот и да го учи како да се умре за својата 
слобода. Тој учителствува во демир хисарско, кичевско и 
Поречието, а потоа и во Битола.
 Во 1901 година, незадоволен од својата легална 
учителска дејност, тој ја грабнува пушката  и станува 
комита во четата на Никола Петров Русински, кој што се 
движел со својата чета во демир хисарско, крушевско, 
кичевско и охридско. Последниот гледајќи во Сугарев 
вредни заложби за иден војвода и организатор му дава 
поттик за подобра подготовка, која што брзо се прифаќа 
од младото даскалче. Така тој ја започнува својата 
револуционерна дејност: како комита и организатор. Тој 
сепак, во истата година е избран за член на раководното 
тело на организацијата во градот Битола и, за да може да 
ја исполнува неговата револуционерна должност, станува 
учител во Битола.

БИТКАТА ВО СЕЛО ПАРАЛОВО-МАРИОВСКО 
Предавството на Петар Лигушев – убиството на Ѓорѓи Сугарев



 

Шумната Битола и надмените ефендии, заедно со 
влекачите околу нив, ја исполнија со одврат до дно душата 
на Сугарев. Како член на реонското тело, тој го напушта 
градот и започнува со нелегалната дејност. Неговиот 
висок организаторски интелект превоспитува многумина 
од неговите комити меѓу кои Алексо Стефанов, Блаже 
Биринчето, Димко Могилчето, Иван Пашата, Трајко Краљо, 
Ставре Спиров, Михаил Јосков и други и како резултат 
на тоа многумина од нив станаа реонски војводи. Тој се 
движеше насекаде каде што ќе се почувствуваше потреба 
од неговото смело организаторско искуство. Така тој 
го помина Битолско поле, мариовско, демир хисарско, 
кичевско, ресенско, крушевско и Поречието. Тој сакаше 
да разговара со селаните, по цели ноќи водејќи разговори 
за револуционерните и домаќинските и селски стремежи 
на дадено село. Тој беше исклучително тивок, спокоен и 
разумен: сакаше да ислушува и секогаш беше праведен во 
својата проценка по какво и да е прашање. Какви конфликти 
и да се појавуваа во организацијата, вмешувањето на 
Сугарев ги задушуваше уште во нивниот зародиш. Тој имаше 
тврд карактер и силна воља, беше крајно упорен во своите 
расудувања и никогаш не отстапуваше од веќе еднаш 
заземениот став. Тој поседуваше вредни карактеристики 
за еден добар раководител.
Илинденската епопеја го затече битолскиот војвода, а 
следствено беше назначен за горски началник во регионот 
на Ѓавато и зема учество во таму водените жестоки битки. 
Тивкиот, скромниот и секогаш молчаливиот Сугарев, со 
своето држење, меѓу населението создаде неверојатни 
легенди. Тој немаше непријатели, а само браќа кои го 
сакаат.
 Во виорот на нерамната борба многу храбри борци 

ЗАПЛАКАЛО Е МАРИОВО

Заплакало е Мариово, заплакало
за тој ми Ѓорѓи, Ѓорѓи Сугарев:
-Каде си Ѓорѓи сега да дојдиш, леле да дојдиш,
од душманите да нè куртулиш?
Каде си Ѓорѓи сега да дојдиш, леле да дојдиш,
од душманите да нè куртулиш?

Тогај извикна Ѓорѓи Сугарев, провикна
од Демирхисарските балкани:
-Еве сум народ, народ поробен, леле измачен,
сега за скоро јас ќе дојдам.
Сега за скоро јас ќе дојдам, леле ќе дојдам
со триесет одбор млади момчина.

Кога ми тргна Ѓорѓи да врви, леле да врви
зад това село Паралово.
Бог да ги бие шпионите, параловци,
Ѓорѓија што ми го предадоја.
Бог да ги бие шпионите, параловци,
Ѓорѓија што ми го предадоја.

Слушај бре Ѓорѓи, Ѓорѓи Сугарев, послушај
ако да сакаш ти да куртулиш
накачи горе кај чукарите, кај манастирот,
ако да сакаш ти да откинеш.
Накачи горе кај чукарите, кај манастирот,
ако да сакаш ти да куртулиш.

Тогаш се Ѓорѓи, Ѓорѓи излага, се прелага,
накачи горе кај чукарите.
Кога ќе види, што ќе види, Ѓорѓи Сугарев,
од сите страни Ѓорѓи сардисан.
Кога ќе види, што ќе види, Ѓорѓи Сугарев,
од сите страни Ѓорѓи сардисан.

Тогај извикна Ѓорѓи Сугарев, провикна,
на неговата верна дружина:
-Клавајте гуните пусии, леле пусии,
зошто се камен тешко најдува.
Клавајте гуните пусии, леле пусии,
зошто се камен тешко најдува.

Згрмеја пушки, пушки аскерски, крвави,
сета дружина му ја избија.
Тогај извади нагант леворвер, Ѓорѓи Сугарев,
самиот крвта си ја пролеа.
Самиот крвта си ја пролеа Ѓорѓи Сугарев,
жив на душмани не се предаде.



го положија својот живот пред олтарот на слободата... 

Малкумина останаа живи. Првите дејци и раководители 
од градските и селските организации се наоѓаа во ужасна 
положба. Имаше потери по селата за да бараат оружје. 
Сè трепереше за учеството на својот ближен. Многумина 
очајуваа и заминаа далеку од татковиот крај. Даме беше 
единствениот кој што со стоицизам ја поднесе грозната 
катастрофа. На неговиот повик: „И вие ли ќе ме оставите“ – 
Сугарев, Узунов и Д.Е. се фрлаат во прегратките на Груев со 
зборовите: „Од народот сме и со народот ќе споделиме маки 

и неволји“. Така Сугарев стана еден од првите соработници 
на Даме Груев, кој што ги гледаше и чувствуваше болките 
на народот, така што со својата непринудена насмевка 
започна да го утешува и развеселува. Ако Турците сега 
успееа да го задушат востанието, при друг случај нема да 
може да го направат тоа и ќе дојде великиот ден, во кој што 
ќе изгрее како Деница, заветната слобода на македонскиот 
народ, точно така, како што говореа и уште неколкумина 
Дамеви другари и соработници. Таа четворка, скитајќи 
од предел во предел, од село во село, прогонувана и 
следена, по едногодишна мачна работа, одново изгради 
многу посилни и солидни организации во целиот Битолски 
вилает. Така беззаветно работеше Сугарев меѓу народот и 
го поддржува неговиот дух до крајот на 1904 година, кога 
поради болест е принуден да отиде на одмор во Бугарија.
Во август 1905 година, патувајќи за битолско, Сугарев 
пристигнува со 28 комити во Азот. Тој идеше во тој крај за да 

Параловци не го предадоа Сугарев

 Се сеќавам како да беше вчера, мојот сега 
покоен татко ми кажуваше дека Ѓорѓи Сугарев, кој бил 
мошне учен, но серт човек, откако дознал дека некои 
членови на партијата ги злоупотребувале народните 
пари што селаните ги собирале за купување оружје, но 
наместо оружје за четите купувале земјиште и граделе 
куќи, одлучил да расчисти со тие луѓе. Кога Ѓорѓи Сугарев 
разбрал за „криминалот“, секретарот на Битолскиот 
окружен комитет Петре Лигушот одлучил да го предаде и 
му испратил писмо да дојде во Паралово, каде што требало 
да ги спаси параловци од турскиот аскер. Слушајќи ја 
таквата молба, Ѓорѓи Сугарев се упатил кон Паралово, каде 
што подоцна бил сардисан од Турците, по што тој херојски 
го завршил својот живот, заедно со уште 22 комити. Како 
потоа се случи за неговото предавство колективно да 
бидат обвинети параловци на никој од ова село не му е 
јасно. Според мене, најголема вина за таквата лага, која 
го анатемиса цело село и сите досегашни, а можеби и 
идни генерации, за жал, има една од нашите најдобри 
интерпретаторки Васка Илиева, која ја испеа песната за 
Ѓорѓи Сугарев. Подоцна таквиот текст го прифатија речиси 
сите други пејачи, и Никола Бадев, Сашо Гигов-Гиш.
- Не знам што би дал кога би се донел некој закон или, што 
би рекле старите, декрет да се избрише оваа лага дека 
сме кодоши од нашата колективна биографија. Навистина 
измина веќе повеќе од еден век, а ние сѐ уште живееме 
со таа етикета, иако во овој изминат период се покажа 
дека ние не сме тие што го предале Ѓорѓи Сугарев, туку 
тоа го направил Лигушот - вели Стефан Гелевски, човекот 
што најголемиот дел од својот живот им го посветил на 
параловци и на манастирот што го носи името на Сугарев.

Менде Младеновски „Ние не го предадовме Сугарев“ 
(извадок), Нова Македонија, 25 мај 2013 година

Тодор Јуруковски - единствениот преживеан од четата на Ѓорѓи Сугарев



Песна за смртта на Ѓорѓи Сугарев

Заплакало е Мариово,
за тој ми Ѓорѓи Сугарев:
- Каде си Ѓорѓи, да дојдиш,
каде си страшен војводо,
од Грци да не куртулиш,
Грци станале шпиони!
Викна ми Ѓорѓи подвикна,
од Демирхисарските планини:
- Слушам ве, браќа, слушам ве,
слушам ви гласот жалосен!
Еве сум, браќа, кај идам,
со триесет одбор момчина,
момчина саде избрани
од цела каза битолска!
Пристигна Ѓорѓи Сугарев
со триесет одбор момчина,
сите со пушки малихери
и со нагант леворвери.
Проклет бил шпион Лигушо,
тој ја предаде четата.
Кога ми стигна Сугарев
во параловските ливади,
згрмија турски залпови
во Параловските Чукари!
Извикна Ѓорѓи Сугарев:
- Дружино верна, зговорна,
гуни за пусија свиткајте,
зашто се камен не најдва!
Уште ми речта не рече,
згрмија нови залпови,
Ѓорѓија ми го удрија
и многу одбор момчина!
Глас ми се слуша жалосен:
-Жалајте, мајки плачете,
денеска Ѓорѓи умират
со сите одбор момчина,
во параловските долини!

почне една поефикасна борба против претензиите на 
српската пропаганда. Неговото пристигнување внесе 
голема радост меѓу населението и комитите. На секого од 
устата му излегуваше радосна вест: „Сугарето пристигна“. 
Ние децата ги чувствувавме и разбиравме желбите на 
народот и нескриена радост бликаше во нашите души, 
гледајќи како народот ги цени своите заслужни и несебични 
организациски дејци.
 Сугарев им соопшти на велешките војводи Панчо 

Константинов и Иван Алабакот за средбата со Даме Груев 
во кратовско и со него разменетите мисли односно мерките 
кои што треба да се преземат против пропагандата, 
зајавувајќи дека тој со целата своја чета, додека не биде 
повикан во битолско - ќе остане во велешко. Детска 
радост ги осветли челата на двајцата велешки војводи, 
кои што не наоѓаа зборови да ја искажат својата радост. 
По долги борби во Бабуна, по итна работа, Сугарев замина 
за битолско за да се сретне со раководните лица во тој 
револуционерен округ и со нив да договори заедничко 
дејствие на сите револуционерни чети од битолскиот и 
скопскиот вилает, во пролетта 1906 година да се справат 
со српската пропаганда во Поречието.
 Во пролетта 1906 година, поради појавата на 
грчки андарти во мариовско и Буфкол од една страна и 
од друга страна поради навлегувањето на српска чета 
од Поречието во село Карбуница (кичевско) со кое што 
дејствие се заплашуваа неколку окрузи, на Сугарев му 
беше наложено да се справи првично со андартите. На 
почетокот од месец март, претседателот на окружното 
тело Петар Лигушев, му наложува на Сугарев, заедно со 
ресенскиот војвода Алексо Стефанов, веднаш да заминат 
со своите чети за Мариовско за да се справат со таму 
појавените андарти. Сугарев и Ѓакон Евстатиј, имајќи го 
предвид лошото време и другите околности, писмено 
соопштуваат дека ќе го направат тоа веднаш штом времето 
се подобри. Тогаш ренегатот-предавник Лигушев ја прави 
следнава игра: наложува на Ѓаконот веднаш да замине за 
Битола, а на Сугарев му наложува без одлагање да тргне за 



Проколнувањето на Петре лигушо

Кога Сугаре гинеше,
во Параловските Чукари,
Битолско солзи ронеше
и Лигушо го колнеше:
- Еј море, Петре Лигушо,
еј море проклет кодошу!
Проклет да бидеш до века,
да немаш аир ни бериќет,
куќата да ти опусти,
од челад поштук да немаш-
ни машко, ни женско колено,
кукајца да ти кукува,
ко утка сам да ноќуваш,
гарвани да те клукаат
и очи да ти колваат,
душа низ нос да собираш,
болен и сам да умираш!

Здравко Божиновски 
„Крвавиот бој кај параловските Чукари“, 
Битола, 2006 година

Мариовско, залажувајќи го дека Ѓаконот со својата чета 
ќе го настигне по пат.  Во тоа писмо тој со подол тон му 
пишува на Сугарев: „Е да, војводи, кои што ги чекаат 
убавите и млади невести, не им се сака да се изложуваат 
и умираат“. Тоа писмо силно го засегнува честољубието 
на Сугарев, кој што, не сфаќајќи ги валканите замисли на 
Лигушев, огорчен и навреден од потсмевот, го напушта 
Смилево за да ја исполни волјата на окружното тело. 
Минувајќи преку село Кукуречани, тој писмено бара 
средба со Ѓаконот, кој што во тоа време беше во Битола, но 
писмото стигнува  во рацете на Лигушев. Последниот, без 
да го предаде на оној кому што е наменето, му одговара 
на Сугарев дека има големо раздвижување на аскерот во 
градот и Ѓаконот нема можност да ја оствари бараната 
средба. И на другиот ден, 23 март, Ѓаконот дознава за 
писмото на Сугарев и го зема. Ѓаконот претчувствувајќи ја 

опасноста која што го застрашуваше Сугарев и неговата 
чета, особено во тој момент кога многумина од поактивните 
дејци на организацијата во Битола немаа никаква доверба 
во Лигушев, веднаш во ноќта тргнува од Битола за село 
Агларци на побараната средба, но Сугарев заминува за 
Паралово, при тоа Ѓаконот без да може да направи што 

Бог да го бие кодошо

Бог да го бие кодошо,
кодошо од Генимале,
кодошо Петре Лигушо,
што ја предаде четата,
четата на Ѓорѓи Сугаре.
Лигушо ојде на сарај:
- Еј гиди, паша, валија,
јас ќе ти кажам новинка,
кај ќе го најдиш Ѓорѓија,
кај ќе го фатиш Сугаре.
Испрати војска, аскери,
кон селото Паралово;
сардисај село и нивје,
и фати тајна пусија!
Почекај таму два три дни,
таму ќе мине Сугаре,
со сета одбор дружина!
- Ашколсум Петре Лигушо,
абер ќе пратам на султано
за сите твои лафови!
Ако го Ѓорѓи фатиме,
пешкиш ќе имаш од мене,
Битола да ја повелаш!
Бог да го бие кодошо,
кодошо од Генимале,
кодошо Петре Лигушо,
што ја предаде четата
на тој ми Ѓорѓи Сугаре!



и да е за да го врати обратно. Кога турските војски преку 
денот почнуваат да се придвижуваат за Паралово, Ѓаконот 
едвај се снаоѓа да се прикрие во село Карамани.
 На 24 март 1906 година, стар стил, пред зори, како 
резултат на предавството со предумисла на Петар Лигушев, 
кој што имаше врски директно со валијата и беше ја предал 
целата маршрута на четата на Сугарев, многубројни турски 
орди ја заобиколија четата во гората над параловскиот 
манастир. По жестока битка која што траеше од утрото до 
пладнето, падна убиен војводата Сугарев со своите 22-ца 
другари.
 Кон Сугарев, Георги поп Христов, Павел Христов, 
Ѓакон Евстатиј и други организациски дејци, Лигушев 
имаше голема омраза и тој се реши преку предавство да 
се ослободи од нивната беспоштедна критика и Сугарев 
беше една од неговите први жртви. Без сомнеж  е дека 
и предавството на ресенската чета и битката кај село 
Волкодери беше негово дело.
 Така во нерамна борба за надмоќноста на темните 
сили од типот на Лигушевци, падна на македонското 
поле еден од скромните македонски работници , кој што 
беше искрено сакан заради неговите високи човечки 
добродетели.
 Светите сенки на 23-цата параловци бродат на 
усоите на мариовските планини и матните води на крвавата 
Црна и кога изгрее зората на слободата, битолчани, 
шетајќи по Пелистер, при дувањето на Зефирот и 
заруменувањето на гората, со болка на душа ќе ги согледат 
мариовските планини и крвавата Црна за да ги видат 
силуетите на 23-цата витези. 

Стефан Аврамов „Илустрација Илинден“, година 2, книга 1 
(11), Софија, септември 1928, стр. 11-15

Превод: Александар Стеванов



Селото Бобишта 
е расположено 
на подножјето 
на планината 
Врбица и Которска 

планина. Селото се наоѓа во познатата клисура Дауло, на 
околу 20 км источно од Костур. Околу Бобишта се наоѓаат 
селата: Загоричани, Бмбоки, Куманичево и Клисура. Името 
го добило бидејќи во неговата околија успевал гравот 
(Боб). Најпознати месности во Бобишта се: Шурбово, 
Бобишка корија, Јанков камен, Широк пат и други. Во 1926 
е преименувано во Верга.
 Бобишта било и е населено со етнички Македонци, 
освен неколку Власи кои се населиле во селото откако 
земале невести од Бобишта. Во 1900 година имало околу 
700 жители, по Балканските војни бројот енормно се 
намалил на само 243 жители, додека денес има околу 100 

до 150 жители. Во минатото иселувањето од селото било 
пред се’ од политички и национални причини, додека 
жителите ретко се одлучувале да ги напуштат своите 
домови поради економски причини, т.е. да заминат на 
печелба.
 Жителите на селото се занимавале со земјоделие 
и сточарство, додека почвата во атарот е доста плодна. На 
неа релативно добро успеваат пченицата, р’жта, пченката 
и гравот. Бидејќи финансиите кои селаните ги добивале 
од земјоделие не биле доволни за исхрана на своите 
семејства, се запослувале како дневничари по државните 
патишта и оделе на работа во внатрешноста на Грција во 
период од 5-6 месеци.
 Во 1900 година во Бобишта бил формиран првиот 
селски комитет на ВМРО, во кој влегле Дине Чулев, Коста 
Левендов, Никола Диновски, Ѓорги Розовски, Димитар 
Фасловски и други. Членовите на селскиот комитет биле 

БОБИШТА (КОСТУРСКО)



снабдени со оружје кое го купувале од Грција. На селскиот 
празник во селото, Св. Архангел, во ноември 1902 година, 
со четата влегол војводата Гајко, за што биле известени 
Турците и многубројна војска го обиколила Бобишта. 
Започнала крвава битка која траела цел ден. Откако на 
комитите им снемало муниција, со својот последен куршум 
се обиделе со јуриш да го напуштат селото. За жал 9 биле 
убиени, а 3 успеале да се спасат. Исто така, Турците како 
одмазда убиле неколку претставници на месниот комитет 
на ВМРО. За време на Илинденското востание (1903) 
од селото учество земале 33 четници, меѓу кои Ѓорги 
Мишков, Златко Попов, Андреа Сидов, Кузо Розов и други. 
Во борбите загинале 3 четници. Кога започнала турската 
офанзива против востаниците во Костурско, жителите на 
Бобиште го напуштиле селото и се засолниле во Клисура, 
додека оние кои не избегале биле убиени, вкупно 13 на 
број. Турскиот башибозук најпрвин го опљачкал селото 

а потоа и го запалил. Изгореле сите 115 куќи, машкото 
и женското селско училиште. Во Клисура селаните 
останале околу две години, но исто така и голем број на 
семејства немајќи каде да се вратат за навек ја напуштиле 
Македонија. И после Илинденското востание продолжиле 
страдањата на Бобиште, овој пат од грчките андарти. 
Посебно цел на напади било во 1905 година кога неколку 
пати било нападнато од групите на Вардас, при што биле 
убиени неколку селани.
 Со потпаѓањето на Егејскиот дел на Македонија под 
власт на Грција во 1913 година, во селото Бобишта отишла 
грчка полиција. По нејзина наредба биле собрани сите 
селани во новоизграденото селско училиште и без разлика 
сите немилосрдно биле претепани. Причината била затоа 
што се Македонци, затоа што учествувале во Илинденското 
востание и бидејќи после востанието ги криеле комитите. 
Црковните и училишните книги напишаи на словенски 



јазик, како и иконите, биле јавно изгорени сред село. Од 
1913 година поради државниот терор на Грција започна 
масовно иселување на селаните од Бобиште. Во 1928 
година грчките власти го интернирале на една година во 
грчките острови Алексо Динов. Потоа, пак, во 1940 година 
Алексо Динов, но овој пат заедно со Златко Попов, биле 
интернирани на грчкиот остров Хиос. Во 1936-37 година 
властите во Бобишта отвориле вечерно училиште за сите 
оние кои не го знаеле грчкиот јазик. Во 1937 година по 350 
драхми биле казнети поради зборувањето на својот мајчин 
македонски јазик селаните: Симо Чулев, Коста Левендов и 
Алексо Рибов. Во грчко-италијанската војна (1940-41) од 

селото земале учество околу 10 лица, меѓу кои во воените 
дејствија немало жртви.
 Во 1941 година Бобишта се нашло под италијанска 
окупација. Од фашистите биле малтретирани и тепани 
следните лица: Ставро Каракостов, Алексо Рибов и 
други. Поради неподносливата ситуација неколку жители 
на селото во истата 1941 пребегнале во Битола. Во 
1943 година грчката националистичка организација на 
чело со капетан Коларас била во село Лошница. Таа се 
припремала да го нападне Бобишта и изврши масовно 
изгонување на македонското население. За оваа намера 
на Коларас жителите на Бобишта ги извести еден жител, 



Грк, од Лошница. Селаните на Бобишта ги презеле сите 
превентивни мерки. Бандата на Коларас го нападнала 
селото но никого не успеала да фати, бидејќи сите 
селани биле сокриени во блиските кории. Во септември 
1944 година за прв пат во селото биле формирани 
организациите ЕАМ и СНОФ. Во СНОФ биле организирани 
преку 40 лица, а секретар бил Никола Попов. Во Егејската 
бригада од Бобишта учество зеле Димитар Чулев, Димитар 
Мичов, Ѓорѓи Мичов, Коста Левендов, Коста Ларгов и Тоди 
Далов. 
 Во мај 1945 година, по ослободувањето на 
Грција, една грчка банда на чело со Лекопулос навечер го 
заобиколила Бобишта. Бандата го фатила Симо Чулев и го 
претепала бидејќи син му бил дел од Егејската бригада и 
моментално бил Во НР Македонија. Лекопулос наредил да 
се соберат сите селани. Штом тоа било направено, наредил 
сите оние кои имаат свои блиски во НР Македонија да 

излезат три чекори понапред од другите. Тогаш тројца 
членови на бандата на ѕверски начин почнале да ги тепаат 
родителите и блиските на оние кои биле дел од Егејската 
бригада. Во октомври 1945 во селото бил формиран 
комитет на НОФ, во кој влегле повеќе селани, а за секретар 
бил избран Ѓорѓи Поповски. Во 1947 година во селото 
поминала Комисијата на ООН за испитување на положбата 
во Грција. За таа пригода Македонците писмено и усно ги 
изложиле пред меѓународните претставници сите свои 
забелешки. Како одмазда за ова, режимските сили по две 
недели го нападнале селото. Во истата година од селото во 
редовите на ДАГ излегле 26 борци, а селото извесно време 
било ослободено од партизаните.      

Димитар Љоровски Вамваковски



ИНТЕРВЈУ: Јордан Коцевски



 Јордан Коцевски е млад ентузијастички настроен 
стрип-сценарист од Охрид, кој зад себе има оставено 
голем број на соработки со стрип-цртачи и уште многу кои 
допрва ќе се случат и планираат. Иако образованието му е 
посветено на сосема различна струка, неговата пасија кон 
пишаниот збор и неговиот труд и заложување околу истото 
го прави професионалец и на полето на стрипот. Накратко 
тој самиот ќе се претстави пред да го започнеме нашиот 
неформален разговор, разговор каков што доликува на 
искрени луѓе и луѓе без влакна на јазикот каков што е 
Јордан:
 „Роден сум пред три декади (за некој ден и 
една година) во Охрид. Тука дипломирав на Факултетот 
за туризам и угостителство и се вработив тогаш како 
демонстратор, магистрирав и најверојатно кога ќе излезе 
овој број од „Македонска ризница“ веќе ќе сум доктор 
на науки. Се надевам дека набрзо ќе ме унапредат во 
професор. Имам бројни стручни публикации, но сепак 
вистинската страст ми е пишувањето на проза и сценарија 
за стрип. Имам објавено една збирка на детективски 
раскази во 2001та година, а наредната ја планирам за оваа 
година. 
 Моментално живеам во хармонична брачна 
заедница во Охрид. Имаме едно мало суштество кое три 
години не престанува да ме изненадува и инспирира. Е, 
тоа е тајната на успехот.“

1. Кога започна да се интересираш за пишаниот збор и 
како тоа доведе до желбата за пишување сценарија за 
стрип? 

 Искрено, пишувањето од секогаш ми било страст, 
иако понекогаш било ставано во шеснаесетти план. 
Првите мои дела ги имам напишано на седум години, 
кратки песнички за животните, приказни за прошетки 
низ шумата... и такви невини работи. Што се однесува до 
стриповите за прв пат стрип имам напишано (а и нацртано) 
додека бев второ одделение, со главните ликови „Сончко“ 
и „Смешен“. Меѓутоа можам да кажам дека моето вистинско 
прво стрип сценарио го имам напишано пролетта 2009та 
година, кое беше наменето за проект за факултет на мојот 
драг пријател Андреј Манев, насловено како „Освојувачи“. 
Проектот се состоеше од три кратки стрипа од по две 

страни со научно фантастична тематика. 

2. Кои  стрипови ти се омилени и дали има конкретен 
автор кој најмногу те инспирирал за пишување на свои 
сценарија?
 
 Немам баш некој омилен вид или жанр на стрипови. 
Читам сè што сметам дека има интересна приказна, од  
јапонска манга, преку европските француско-белгиски и 
италијански стрипови, па сè до (иако помалку и поретко) 
американските супер херои. Последно време читам 
стрипови кои се од независни издавачи. Што се однесува 
до автор кој ме инспирирал, немам некој кој посебно би го 
истакнал и кој свесно влијаел врз мене. Во моментов читам 
стрипови напишани од Ед Брубакер (Ed Brubaker).  

3. Со кои цртачи си соработувал до сега и по кој критериум 
ги одбираш?

 Досега имам соработувано само со „наши“ 
цртачи, меѓу кои Дарко Богданов, Андреј Манев, Игор 
Јовчески, Весна Ничевска Саравинова, Стефан Коцевски 
и Ивана Коцевска (Коцевците не ми се рода, по случајност 
се погодивме презимењаци). Моментално работам на 
сценарио за еден пријател од Германија. Мојот главен 
критериум за избор на илустратор е едноставен: да не 
бара хонорар за нацртаното. Најчесто гледам тематиката 
и идејата која ја имам да е компатибилна со стилот на 
илустраторот. Меѓутоа мојот главен и примарен цртачки 
соработник Дарбог (Дарко Богданов), успеа да ме убеди во 
спротивното. Минативе години тој успеа да сработи разни 
сценарија со разна тематика и во различен стил. Така да 
јас сум желен да напишам сценарио за секој кој има желба 
да го нацрта – без било какви критериуми и стандарди за 
избор. 

4. Како се одвива целиот процес  на работа и соработка 
меѓу сценарист и цртач?

 Многу весело - јас пишам, праќам, тој се жали, 
јас се лутам, па после јас наоѓам мани, тој се лути и на 
крај компромис. Најчесто кога ги правам сценаријата 
правам и распоред на кадри (што и не мора), и како такво 



сценариото го испраќам до избраниот ми партнер. Често 
давам детални описи на сцените, во врска со позадини, 
поставеност и „позата“ на ликовите, дејствијата и слично. 
Затоа чекам фидбек дали тоа може да се реализира онака 
како што сум го замислил, а најмногу во врска со просторот 
во кадрите - дали има доволно простор за текстот, дали 
има потреба од екстра „квадратче“, дали треба нешто 
да се крати или не. Во зависност со идејата и концептот 
на приказната ги правам неопходните промени, ако има 
потреба од нив или ако во дискусијата сме дошле до некое 
подобро решение за страната. Иако ретко, но се случува 
и да се додаде страница, ако уметникот е расположен за 
екстра работа. Наредно ги добивам скиците и ги кажувам 
моите забелешки – дали тоа што е скицирано е тоа што 
сум го замислил. Последните забелешки следуваат пред 
да се додаде тушот. И затоа кога ќе бидне целиот стрип, 
вообичаено немам никакви забелешки. Барем за сега 
процесот одел вака и без лутење и суети. 

5. Кои жанрови најмногу ги обработуваш и во кој стрип 
најмногу си уживал додека си го создавал?

 Па... научна фантастика, хорор, драма, трагедија,  
љубовни, комедија, црн хумор, стим панк, митски, пародија... 
немам некој конкретен жанр за кој се држам кога се работи 
за стрипови. Сè зависи од идејата и пораката која сакам 
да ја пренесам. Ете, уште едно тешко прашање... бидејќи 
уживањето кај мене се манифестира различно. Сепак би 
рекол дека тоа е стрипот „Ветување“, чија главна тематика 
е напуштеноста на планинските села, посебно во Мариово. 
За овој стрип направив подетално истражување, за носии, 
облеки, куќи и сл., при што се обидував да ја доловам цела 
таа тмурна и тажна атмосфера без да употребам дијалози 
и зборови, а во едно да се пренесат емоциите на човек 
кој се враќа во својот долго напуштен дом. Инаку, самиот 
стрип ме инспирира да напишам поема, со истиот наслов, 
а која беше објавена токму во „Македонска ризница“ во 
августовскиот број од минатата година.

6. Во најава е стрип албумот во кој ти си сценаристот и 
во кој се твоите соработки со повеќе цртачи, може ли 
поопширно да ги запознаеме читателите за што се работи ?

Не, стрип албумот е најголема тајна и за него нема да 
зборувам да не го заречам. Нема да им кажам на читателите 
дека ќе имаат можност да уживаат во околу 60 стрип табли 
и 18 кратки стрипови собрани во еден албум кој ќе го 
носи називот „Мрак, хумор, тишина“. Вториот роб на овој 
проект е тој што црта најмногу за мене, Дарко Богданов. Се 
работи за наши собрани дела од јуни 2009та, кога нашата 
соработка започна, па сè до денес. Поради тежината на 
оваа дејност, моравме да вклучиме уште неколку робови 
за извршување на понеобемните задачи, како што се Аце 
(Александар Стеванов) за да пиши крвави работи, Манев 
за митски работи и бајки, Игор (Игор Јовчевски) за цртање 
деца во пижами, Весна (Весна Ничевска – Саравинова) 
за голотии и Стеф (Стефан Коцевски) за да ја зголеми 
цената за печатење со страниците шо ги обои. Самиот 
наслов зборува за содржината, односно сите стрипови се 
тематски распределени во три категории кои ќе ве водат 
низ разни емоции и чувства, почнувајќи од страв и мрак, па 
радост и смеа, за да завршиме со сериозни теми во трите 
„неми“ стрипови кои ќе разбудат сосема поинакви емоции 
кај читателот. Стрип албумот е завршен, така што сега се 
работи на негова подготовка за печатење, а печатењето ќе 
биде во оваа нова 2014та година. Промоција... наскоро.

7. Со какви тешкотии се соочуваат оние кои се занимаваат 
со стрип во нашата држава?

 Со многу тешки тешкотии, од оние најтешките, 
најмногу затоа што леб од стрипови цртање/ пишување 
во Македонија не се вади. Потребен е огромен труд за да 
се заврши еден стрип албум, а да не зборуваме за време. 
Потоа големи трошоци за печатење, промоција... за на 
крај да си среќен ако дојдеш на нула. Сепак мислам дека 
работите пополека се менуваат, јавноста станува свесна за 
оваа уметност, интересот се зголемува, па да се надеваме 
дека ќе се зголеми и интересот за стрипови од домашни 
автори, посебно затоа што во последниве години почнаа 
да се појавуваат изданија од наши автори.

8. Покрај последниот проект за издавање на стрип албум, 
кои се твоите идни планови на полето на стрипот?

 Планови за среќа има многу, нешто се планира 



за подалечна иднина ако сме здрави живи, така што сега 
можам да зборувам на плановите кои има реални шанси да 
ги реализираме во наредната година. Покрај „Мрак, хумор, 
тишина“ за наредната година со Дарко Богданов имаме 
планирано три проекти. Приоритетниот проект го носи 
работниот назив „Knights of the neighborhood“ (Витези 
од соседството). Сценариото за истиот е веќе готово и ќе 
има 40 страни, при што се планира и втор дел од истото. 
Се работи за две урбани приказни, поврзани со дрога и 
тежината да се биде наркоман, со малку акција, и со тоа 
колку погрешно може да излезат работите кога се изгледа 
совршено. Пред сè се работи за донесување на одлуки, 
добри и погрешни и последиците од донесените одлуки. 
Планот е овој проект да биде нацртан во текот на оваа 
година, а објавен наредната. 
 Вториот проект кој го планираме за наредната 
година е започнување на два онлајн стрипови. Првиот, кој 
најверојатно и ќе го реализираме, се вика „Чудовишча“. Иако 
во својата суштина потсетува на пиксаровиот „Monsters 
Inc.“ се работи за каиши и стрипови од една страна во кои 
доминира црниот хумор и реалистично-карикатурниот 
стил на претставување на чудовиштата. Вториот стрип ќе 
биде „fan art“ на еден познат супер херој (нема да откријам 
кој). Идејата е на одреден временски период да се објавува 
по еден каиш или страна од стриповите. Па се надевам 
дека оваа година ќе ни биде „плодна и бериќетна“ не само 
со планови, туку и со реализации.

Весна Ничевска Саравинова



Дарко Богданов живее 
и работи во Виница, дипломирал на отсек 
графика на Националната академија во 
Софија, Бугарија и веќе повеќе години се 
занимава професионално со цртање стрипови. 
Меѓу соработките со другите сценаристи 
се издвојува неговата соработка со стрип-
сценаристот Јордан Коцевски.  Тој за таа 
соработка кажа :
 „Уште од моментот кога јас и Јордан се 
запознавме, тоа беше некаде 2009та година кога 
и официјално започнавме да соработуваме, 
работите се поклопија навистина сами од 
себе – тој сакаше да пишува такви приказни 
како што јас сакав да цртам. А со тоа што не 
се задржуваше на само еден конкретен стил и 
жанр на пишување, мене како цртач ми даде 
шанса  за повеќе експериментирање, како со 
различни стилови на цртање и материјали за 
работа, така и во поглед на компонирањето 
на таблите и целокупниот визуелен впечаток. 
Тоа пак од друга страна мислам дека и него 
го поттикна за сè поголема ангажираност со 
пишување сценарија и истражување на нови 
жанрови, кои сè уште не сме ги испробале, но 
ќе биде во блиска иднина. Бидејќи никој од нас 
не живее од креирање стрипови, понекогаш 
работите и бавно одат, но како така за 4 години 
се собраа доволно стрип табли за да се склопи 
еден стрип албум кој е во процес на подготовка 
за печатење, и треба да се појави во печатена 
форма во 2014 година. А тоа ќе биде само 
почеток, бидејќи имаме уште доста заеднички 
работи кои се на листата на чекање. Иако и 
двајцата соработуваме понекогаш и со други 
цртачи и сценаристи, соработки кои се секоја 
на свој начин интересни и убави, мислам дека 
кога овој наш мал тим  е во погон, најсилно се 
гледа ентузијазмот и желбата за работа. Се 
надевам само дека како старееме дека нема 
да не напушти тоа нешто. За доброто и на нас 
самите а и на потенцијалната стрип публика 
која нашите приказни би ја имале .“



Андреј Манев е млад стрип 
–цртач од Охрид кој веќе неколку години 
ентузијастички работи и се надоградува на 
полето на стрипот. Иако неговото образование 
е во сосема друго поле, тој во сиот свој жар 
и љубов кон стрип –уметноста надминува 
многумина таканаречени уметници. Тој 
најмногу соработува со стрип- сценаристот 
Јордан Коцевски . 
 „Мој прв илустриран стрип е 
„Освојувачи“ кој е работен по сценарио на 
Јордан Коцевски, со што започна нашата 
соработка. Две последователни години 
учествуваме како тим на „Балканската смотра 
на млади стрип автори“ во Лесковац- Србија, и 
тоа со стриповите „The Slayer“ (кој е и наша прва 
официјална соработка) и „Волкот лош“. Пред 
две години учествувавме на Стрип фестивалот 
во Велес, со стрипот „Кај водопадот“. Нешто 
што ме прави посебно горд од досегашната 
соработка е првата награда која ја добивме 
на интернационалниот конкурсот за стрип на 
издавачката куќа„ GrozenEnt.“ од Бугарија , со 
стрипот ,,Dragon Slayer Wanted’’. Во врска со 
стрип албумот „Мрак, хумор, тишина“ кој е во 
подготовка, може да се пофалам со три стрипа 
што се илустрирани од мене, во сценарио од 
Јордан. Интересно ќе е тоа што публиката ќе 
може да се запознае со дел од македонските 
стрип автори и да ги види нивните дела на едно 
место.“



 Редакцијата на електонското списание „Македонска ризница“ има чест екскузивно да Ви претстави извадок 
од сè уште необјавениот роман на авторот Владо Јаневски, насловен „Под друга капа“, кој претствува продолжение 
на романот „Маде ин Јабана“ издаден во 2004 година.
 Се надеваме дека ќе уживате во предговорот и првата глава на „Под друга капа“ и очекуваме овој роман во 
најскоро време да се појави по македонските книжарници.

ПОД ДРУГА КАПА - Владо Јаневски



Пролог
 
 Во Дизаја, предградие на велеград-котел оставен 
да врие крај брегот под жешкото австралиско сонце, каде 
се мешаат и претопуваат култури од целиот свет, долги 
години живееше Македонецот печалбар, Смарто. Во 
желбата да стане градоначелник на предградието, Смарто 
се судира со подеднакво амбициозен Грк кој си ја беше 
поставил истата цел. Во трката за власт, според Смарто, 
дозволени се сите средства, но додека Македонецот и 
Гркот се надмудруваат, победува трет. После поразот на 
политичката сцена, Смарто ќе реши да потроши дел од 
спечалените пари на задоволство; купува мал брод, го 
прекрстува во “Јунајтана Маќедонија” и заедно со неговата 
љубов, пресната вдовица Дојдена, и помошникот Вртме 
тргнува на пат околу Австралија. Оваа поморска идила 
бидува прекината од силно невреме.
 Патешествието започна од Сиднеј, потоа нагоре по 
источниот брег на Австралија. Тричлениот екипаж имаше 
мирно море и одличен помин во Нова Гвинеја и Индонезија 
и се прикотви уште на неколку интересни места на брегот 
на Западна Австралија. Дружината сакаше да продолжи 
да плови покрај австралискиот брег, но ограничените 
навигациони способности на Вртме и невремето го 
насочуваат бродот во несакана насока...
 На “Јунајтана Маќедонија” не и се пишуваше 
добро, отсекаде ја удираа побеснети бранови. Планини 
вода го креваа и спуштаа малиот беспомошен брод, како 
целиот Индиски Океан да вриеше. Екипажот се плашеше 
од најлошото. Разбрануваното лице на отвореното море 
на тројцата им го втера стравот в коски, најцрни мисли им 
се мотаа низ главите; мокри и шибани од ветрот молчеа 
стуткани. Бродот крцкаше и чкрипеше небаре следниот 
миг ќе се распадне.
Ко дајрек у пекол да слегофме, ту мајката, си го мереше 
и премеруваше стравот Смарто. Да си станеф еден 
градоначелник на Дизаја ова немаше да ме снајди. Ете 
ти, вака и парите си ги бупнаф за џабе у бродоф скапан и 
водиштево ќе ме лапни.
 Е, то је стопроцент траџеди, у суднио час ќе ме 
јадат рибетини туѓинцки. То ко една врста казна да ми је 
оти не си седеф мадро на суво. Можи то је дајрек од ѓаолот 
Цацко, вака душа да ми се извади. Тука нема ни угоре ни 

удолу, ко у ботла со минералцка вода сме таквајни. Цацко 
сега само ја кланца ботлата, ни ги прај боза мозоците. 
После ќе биди да не знајме кој сме и од кај сме дошле, ако 
уопште преживејме вакво ѓаолско кланцање и миксање.
Страшило је, си думаше Дојдена. Можит вака се напрај 
оти нешто сум зргешила негде. Ете на пример, можит горе 
стојт запишано дека со сила го закопав мажот ми; ко тој и 
онака да не беше готов за рипање, цел живот со мозокот ко 
да не беше на овај свет, само по трефките и бубачките си 
беше со умот затворен. По цел ден во то бафчата зад куќи 
киснеше. После шо сум му ја крива. Жена си бара машка 
рака да ја стисни на појќе места и почесто. А шо тој? Шо маж 
беше таков, цела шака не ти ја даваше ко ќе се поздравујт 
со тебе. Само прстите по малку ги пушташе ко ќе беше за 
поздравујње со луѓе. За други рабоќе и да не се кажват. 
Катастрофа машка. Тој чојк поарно напрај шо си падна 
порано, ко гнила круша. Јас ништо со то си немам. Ова со 
Смарто шо си го прајфме и се љубевме и пофаќавме зад 
грбот на мажот ми требит да си је оправдано и од господа. 
Жена ко мене си барат редовно да је опслужена со сите 
задоволства. За то кај Смарто немат грешка.
 Дојдена целата се беше припила во заштитникот. 
На Смарто, за првпат беспомошен, му се тресеа колената. 
Маќедонијо, издржи, си велеше фатен за јарболот. Се 
молеше “Јунајтана Маќедонија” да се извлече од невремето.
 Господе златен, знам, посекако ќе ме земиш, 
преплашено шепотеше Вртме. Али немој вака душица низ 
нос да ми вадиш, ја сигурно не сум заслужил вакво страшно 
давење. Еве, кажи ако сум ти згрешил нешто во последно 
време. Ко едини морнар немав време да седнам од работа. 
Газот стол ми
немат видено со деној, само снагата ако си ја опуштеф на 
штиците папсан од работење. Вери бизи бев, со потврдени 
факти ти докажвам. Али ете, това за капетанот ич не можит 
да се речит. Виша сило, мојше да си видиш како капетан 
Смарто се дембелеше на палуба, по цел ден оптегнат крај 
негојта лепотица. Кај се најдоја вакви двајцата - Куку и 
Пипи, до уши полни со љубов. За нив ова беше една врста 
разонода и рилаксајшон. Си ја праја плежата со крстарење 
по дебели воѓе, а ја само чисти-чисти-чисти, рибај, готви; 
лупи
компири, вари грав, пери и бриши му газојте заљубени. 
Мачкај ги со кремој да не изгорат од сонце и това: Вртме, 



дај вода - подадено; Вртме, почешај ме - почешано; Вртме, 
подрж ми таквото - подржано... По цел ден да стојам на 
нога за нивно лепо уживање. Е, а кај имат толку за џабе? 
Туку ја не требаше да бидам тука, дебело згрешив шо им се 
придружив. Слуга нивни се напрајв. Требаше да си седам 
во Дизаја златна. Шо ми фалеше таму, си имав колку за 
пиење. Барем да имаше уште некоја голтка од ракичето 
колку да не бидам трезен во најлошото. Вртме се прости од
штотуку испразнетото шише.

“Како се најдофме у тестово?” Смарто строго му 
подвикна на помошникот. “Ти си на одговорнос за оваквото 
шо не снајде. Кај ти беја очите пијани?”

“Еда, ами то не можеше да се избегнит,” се бранеше 
Вртме. “Ако си решил на море газ заљубен да вадиш тогај и 
овакви рабоќе требит да си реди да видиш.”

“Море, лајно едно сувоземцко, ако ми беше малу 
поблизу ќе ти кажеф. Ти ова требаше да го видиш и да се 
пистајш од таквото, а не право у котело на Цацко сите да не 
рипниш,” го искара Смарто. “И ја ступид тебе шо ти дадоф 
бродо да го драјваш. Ти и ко бефме на сувото не знајше да 
одиш по пато. Во водиштево си побетер, не знајш дури ни 
да пливаш, во леѓен вода ќе се удајш.”

“И ти не знајш, па ете капетан си се напрајл,” му 
префрли Вртме.

“Значи сите ко секирчиња ќе удриме долу во 
длабокото,” потиштено заклучи Дојдена. “Можи па 
мориштево и не је толку длабоко, а? Оти, то не се знај. Ко ќе 
потониме на пример, можи ако стојме на нешто поткачени 
ќе мојме да дишиме тро воздух со носојте кренати.”

“Ех, носојте да ни беја ко сурли, по пеесетина метри 
долги,” рече Вртме.

Смарто не поднесуваше такво размислување: 
“Ступиди сте и двајцата, барем со глупоста на устите не 
умирајте.”

“Е шо да прајме вака, да ќутиме и да се давиме ко 
глуфци?” “Пејте бе, да му ја ебам, пејте.”

“А шо да пејме, дарлинг?” го праша Дојдена.
“Не знам, ништо позитив не ми иди у мозок. Али 

пејњето је поарно и поконстрактиф него да тресите 
глупости. Пејњето олвејс треби да се јуза кога на чојк

му је најтешко. Ја олвејс си пејам ко ми је мачно на 
душа и нервно ко ќе сум напнат и иритан.”

“Това иритиран се вели,” го исправи Вртме.

“Се вели така ко ја шо сакам, цигуле едно!” му се 
вдаде Смарто. Вртме се подистави и почна да потпевнува.

“Шо пејш?” го праша Дојдена. “Македонско девојче 
си пејам.”

“То не можи сега да се пеј,” му забрани Смарто. “У 
вакоф судњи час онли нешто патријотцко да се викни, 
позитивно да се бодриме у духојте треби.”

“Ко на пример?” Вртме очекуваше патриотски совет. 
“Ко на пример, еве да ја речиме химната.”

“Нашата?”
“Па нашата, бе ступид. Сигурно не чајницката или 

америчката.”
“Ами си реков да не сакаш кенгурската, што да те 

знам. Толку време живејвме во Остралија, ко втора мајка 
ни стана, и една врста Ози сме сега, не сме веќе толку 
Македонци.”

“Доста мелиш старо прдало, кога дошло време да 
се гини не признавам Ози,” го поткастри Смарто. “Оф-корс 
дека мислеф маќедонската да се запеј. Ајде, камон, пеј ако 
пејш, ако не - дави се побрзо, иш!”

Вртме викна на сиот глас: “А бре Македонче, каде се 
спремаш...!”

“Остаф!” Смарто го запре. “Но-гут, не чини. Ти 
си бе у класик мистејк. То ич не је химната. То је големо 
промашење. Како мојше бе Вртме сега такоф фаќен-
матерцки мистејк да напрајш?”

“Леле мајче, фишот морски ќе ме јади. Од мене 
ништо нема да остани, леле, леле,” Дојдена силно се 
растревожи штом сфати дека ако потонат никој нема да 
знае каде им е гробот.

 Смарто го нервираше нејзиното кукање: “Немој 
мори да цифкаш оти можи да биди дупло поопасно - можи 
лесно да се случи...” Не стигна да ја доврши мислата, еден 
голем бран го преврте бродот и сите ги поклопи. “Јунајтана 
Маќедонија” исчезна од површината.
Бурата беснееше уште некое време; кога се смири, 
облаците се расчистија, огреа месечина; небото беше 
кристално чисто, преполно со yвезди: како ништо да не се 
случило, на небесниот свод над Индискиот Океан се појави 
Халеевата комета.

Владо Јаневски





Ако се прашувате каде во нашата прекрасна земја 
може да се релаксирате и опуштите вистински и безгрижно, 
без гајле има многу места, дестинации, локации. Беше 
многу тешко да се состави листа од само десет такви места, 
посебно за мене бидејќи уште како мал татко ми шетајќи 
ме низ целата наша земја, ми  вроди голема љубов; а од 
неодамна, работејќи како туристички водич, дознав уште 
многу волшебни места за одмор и релаксација. Сепак, на 
мојата листа од десет локации се најдоа следните (истите 
не се рангирани бидејќи самиот избор ми беше тежок, а 
рангирањето би било невозможно за мене):

Берово и Малешевијата 

Ќе ве пречекаат пријатни и друштвени 
луѓе (иако со остар јазик) кои се спремни 
да ви помогнат, услужат, насочат. Овде 

времето тече споро за сите, никој никаде не брза, а тоа ќе 
се пренеси и на вас. Чист воздух, здрави производи, многу 
вода (реки и езеро), одлични висорамнини... Можете да се 
изгубите со часови и да се препуштите на моментот, да 
уживате, да збирате шумски плодови или цвеќиња, или 
само да пешачите по питомите ридови. 

Изворите на Црн Дрим 
(Св. Наум) 

Иако треба да платите за да уживате во 
прошетката со кајче (ако имате повеќе 
пари со сплав) ветувам дека се исплаќа. 

Веднаш ќе се препуштите на прекрасната природа, звукот 
на веслата кои ја брануваат водата, глетката на птиците, 

патките и нивните пиленца, капините кои ги обвиваат 
високите дрва... Но ако прошетката со кајче не ви е 
доволна, тогаш можете да пешачите околу самите извори.

Манастирот Вељуса

Кога ќе поминете низ малото струмичко 
село Вељуса и ќе дојдете пред портите 
на манастирот, најпрво ќе помислите „не 

вредеше да доаѓам овде“. И тогаш ќе ги отворите портите 
и пред вас ќе се најде рајската градина... и ќе ви требаат 
саати за да решите да си заминете, саати кои нема ни да 
забележите дека поминале.

Националниот парк Пелистер

Ако сакате да одите по стапките на 
партизаните, или пак сакате да се 
одморите со прошетка под сенката 

на големите молики, да уживате во збирањето на бројни 
лековити тревки, да се запознаете со разновидна флора 
и фауна, да го дишете чистиот планински воздух и да 
уживате во Пелистерските очи, овој национален парк е 
вистинското место за вас.

Матка

И покрај гужвата која често ќе ја начекате 
овде ќе го осетите духовниот спокој 
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на ова ремек дело каде природата и човекот работеле 
заедно. Вашите сетила ќе бидат целосно задоволени од 
волшебните бои, мирното синило, интересните инсекти, 
звуците на птиците, а ако имате повеќе среќа и трпение ќе 
имате можност да уживате во летот на гологлавиот орел. 
За тие кои постигнуваат спокој преку задоволување на 
својот авантуристички дух ова место ви нуди качување на 
карпи, истражување на најголемата подводна пештера во 
Македонија, или кајакарење на водите на реката Треска.  

Вевчанските извори 
 

Една кратка прошетка на оваа локација 
е доволно за да ги наполнете батериите 
за цел месец. Звукот на водата која тече, 

ќе ги исчисти сите негативни мисли кои сте ги имале. 
Додека прекрасниот склоп на природата, дрвата и мовта, 
цвеќињата, карпите и жуборот на бројните извори ќе ве 
натераат да посакате да останете уште подолго.

Мариово

Ниту еден крај во Македонија не може да 
ве маѓепса така како што може Мариово. 
Духот на овој крај е толку моќен што 

секое камче и секое дрво ќе ве привлечат, секоја педа 
земја има своја приказна, а со секој чекор ќе ја чувствувате 
тагата на ова речиси заборавено место.  

Демиркаписките винарии 

Добра храна и прекрасни вина со полна 
арома, на изолирани места, надвор 
од гужвата на обичните ресторани... и 

ништо повеќе не ви треба (освен возач кој не пие алкохол).

Националниот парк Маврово

Огромна територија за успокојување на 
душата со разни активности: прошетка 
покрај езеро, планинарење, рибарење, 

посета на цркви и манастири, на села со долга традиција, 
јавање коњи, зимски спортови... 

Голем град 
(на Преспанското Езеро) 

Ако сакате да знаете како би изгледала 
земјата кога природата би го презела 
водството од луѓето не мора да гледате 

документарец. Посетете го единствениот македонски 
остров. Ова место, некогаш населено од Римјани и 
престолнина на  Самоил, по неговата смрт е оставено во 
рацете на природата. Магијата започнува во моментот кога 
ќе се доближете и ќе ве пречека летот на разните птици, 
а откако ќе стапнете ќе ве поздрават „сенките кои се 
движат“. И од тој момент нема да размислувате на ништо 
друго, освен да истражете колку што можете повеќе, да 
видете што сè се крие во овој волшебен свет. 

Јордан Коцевски



Фотографии

Билјана
Јанкуловска





















Miss Aroeste can you please introduce yourself and your 
work to the readers of the Macedonian Treasure trove?

I am a proud Sephardic Jew born in America, but with family 
origins from Bitola. To honor my heritage, I have dedicated my 
life to bringing my family’s culture of Ladino, through music, 
to a new and larger audience. I travel the globe presenting my 
signature style of combining original and 15th-century Ladino 

folksongs with rock, pop and jazz. By presenting new music 
and styles in Ladino, I try to show audiences that Ladino is 
not a dead culture, but rather is very much part of a living, 
breathing story that is still relevant and universal today.

Your ancestry can be traced to Macedonia by your 
grandmother who was from Bitola, can you tell us about 
her and the origins of your ancestors? Are you familiar 2 
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with the folklore that was practiced by the Jews from 
Bitola (Monastir)?

My grandfather was born in Bitola— Julian “Jules” Aresty. You 
can see from this website that links all the Aroesty’s from 
Monastir: 

http://cassorla.net/Aroesty.html  

Attached is a picture of my grandfather as a child in Bitola 
when the pasha came to town (he is the little one in the 
sombrero). He came to America when he was 5 years old, in 
1913, with the rest of his family.  I am sending you a a copy 
of the ship manifest as well.  I have so much family history I 
do not even know where to start! My family made their way 
to the Ottoman empire after they left Northern Spain in the 
15th century.  They ended up in Monastir for many centuries. 
During the Balkan Wars, my grandfather’s family came to 
the United States, but the rest of my family either stayed in 
Monastir or went to Salonika. Most of them were killed in the 

Shoah.  A few of them, including my cousin Rachel Nachmias 
and her brother Jack, fought in the resistance and escaped to 
Italy and Albania. But the family that survived and came to 
the US mostly settled in Rochester, NY.

Can you share with us what your ancestors have told you 
about Macedonia?

I have quite a few pictures from life in Monastir—-the picture 
is of some of my family from before the Holocaust, and also 
the family house where they once lived (as seen from today).  
I have some old video clips my grandfather recorded before 
he died that have him recounting his memories of Monastir, 
as well as a journal of my Cousin Rachel when the Nazis 
came through town…Besides that, most of what my family 
has shared with me revolves around food and song when we 
get together for holidays.  I grew up with some Ladino songs 
(Non Komo Muestro Dio was my favorite as a little girl!), and 
we ate lots of Tadlikoos and spanikopita… Those are the best 
memories I have.2 
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Do you know that recently a museum of the Holocaust 
dedicated to the thousands of Macedonian Jews who were 
forcibly gathered and deported to their death in the Nazi 
concentration camps by the Bulgarian fascist occupiers of 
Macedonia in WWII was opened in Skopje, the capital of 
Macedonia?

I am indeed familiar with the museum that opened in Skopje— 
my mother and I were actually invited to the opening by a 
representative of the American Jewish Committee (AJC).  We 
were unable to make the trip, but we have been following the 
developments of the museum.  I would love to visit in person 
some day soon!

Your music is filled with emotions, can we expect your 
ancestors from Bitola, Macedonia to be mentioned in 
your future lyrics?

Much of my music has Sephardic symbolism, and my 
songwriting is certainly drawn from my family history. On 
my most recent record, Gracia (my 3rd in Ladino) I wrote one 
song, “Chika Morena,” all about a young girl being displaced 
from her home, yearning to return and to be guided by the 
voice of her ancestors. I definitely feel like the girl in the song. 
Another song, “Leon Ferida” is about never losing hope when 
you believe all is lost.  That is definitely a commentary on my 
family’s Ladino culture and everything they went through 
in history.  And even the title track, Gracia, while not about 
my specific family, pays homage to the great Dona Gracia 
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Naci of Inquisition times, and “thanks” her, and others like 
her (including members of my family) for doing so much to 
keep our culture alive today.  So yes, my music is definitely 
influenced by my heritage, and will continue to be so…

The Macedonian Treasure Trove team believes that 
it would be a great pleasure for all if you would come 
and perform your music in your ancestral home town 
of Bitola in Macedonia. Do you think that can be made 
possible in the near future? 

I would also love to perform in Bitola some day.  It is a dream 
of mine, it would mean so much to me and my family. I know 
there are a few music festivals there, but the problem is the 
expense to bring me and a few musicians there.  We would 
need a festival or patron to sponsor us, which I know is very 
hard in today’s economy.  But I can dream… 

If you have ideas of how to make it happen, please let 
me know!

Blagojce Andonov
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Г-це Ароести, ќе сакате ли да се претставите себеси 
и вашата дејност за читателите на Македонска 
Ризница?

Јас сум горда Сефардска Еврејка родена во Америка, 
но со фамилијарно потекло од Битола, Македонија. За 
да го испочитувам своето наследство јас својот живот го 
посветив кон пренесување на мојата фамилијарна Ладино 
култура, преку музика, пред нова и поширока публика. 
Патувам по светот претставувајќи го мојот специфичен стил 
на комбинација од оригинални и Ладино фолклорни песни 
од 15 век со рок, поп и џез музика. Преку претставувањето 
на нова музика и стилови во Ладино, јас се обидувам да 
ѝ покажам на публиката дека Ладино не е мртва култура, 
туку напротив, дека е дел од жива и животворна приказна 
што сè уште  е релевантна и универзална денеска.

Вашето потекло по дедо е од Битола во 
Македонија, можете ли да ни кажете нешто повеќе 
за него и потеклото на вашите предци? Дали сте 
запознаени со фолклорот на Евреите од Битола?

Мојот дедо, Џулијан „Џулс“ Ароести бил роден во Битола. 
Можете да погледнете на оваа интернет страница каде се 
претставени сите Ароести од Битола: 

http://cassorla.net/Aroesty.html

Таму стои закачена и слика од мојот дедо како дете во 
Битола, кога пашата дошол во посета на градот (тој е 
малиот со сомбреро на главата). Тој дошол во Америка 
заедно со останатите членови на семејството кога имал 
само 5 години, во 1913 година. Ви испраќам и копија од 
бродскиот манифест. Ми се чини дека имам голема семејна 
историја, и некогаш не знам од каде да почнам со нејзиното 
раскажување. Моето семејство се преселило во рамките 
на Отоманската Империја откако ја напуштиле северна 
Шпанија во XV век. Се населиле во Битола и таму живееле со 
векови. За време на Балканските војни потесното семејство 
на мојот дедо дошло во Соединетите Американски Држави, 
додека останатите членови на семејството или останале 
во Битола, или се преселиле во Солун. Повеќето од нив 

биле убиени во времето на Холокаустот. Неколкумина, 
вклучувајќи ја мојата братучетка Рејчел Начмиас и 
нејзиниот брат Џек се бореле на страната на отпорот и 
преку Албанија избегале во Италија. Поголемиот дел од 
семејството што дошле во САД се населиле во Рочестер, во 
државата Њујорк. 

Што ви раскажувале вашите предци за Македонија?

Имам доста фотографии од животот на моето семејство 
во Битола-едната  фотографија e од дел од моето 
семејство пред Холокаустот, а другата е од семејната 
куќа во која некогаш живееле (каква што е денеска). Исто 
така поседувам некои стари видео материјали што мојот 
дедо ги снимил пред да почине, во кои тој ги раскажува 
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неговите сеќавања за Битола, како и дневник на мојата 
братучетка Рејчел за деновите кога Нацистите дошле во 
градот… Покрај тоа, повеќето од она што моето семејство 
го има споделено со мене е во содејство на храна и песни 
кога се собираме за време на празниците. Јас пораснав 
слушајќи некои од Ладино песните, Non Komo Muestro Dio 
беше една од моите омилени песни кога бев мало девојче, 
и се сеќавам дека јадевме многу сусамки и зелник… Тоа се 
некои од најубавите сеќавања што ги имам.

Знаете ли дека во Скопје, главниот град на Македонија 
неодамна се отвори музеј на Холокаустот посветен 
на илјадниците македонски Евреи што присилно
беа собрани и депортирани во смрт во нацистичките
концентрациони логори од страна на бугарските   
фашистички окупатори во Македонија во Втората 
Светска Војна?

Запознаена сум со отворањето на музејот на Холокаустот 
во Скопје, мајка ми и јас всушност бевме поканети од 
страна на претставник на Американскиот Еврејски Комитет 

(AJC) да присуствуваме на отворањето. Не успеавме да 
го оствариме тоа патување, но ги следиме случувањата и 
развојот на музејот. Би ми претставувало задоволство да го 
посетам музејот во блиска иднина. 

 
Вашите песни се полни со емоција. Можеме ли 
да очекуваме спомен за вашите предци, Битола, 
Македонија во некој од вашите идни стихови?

Голем дел од мојата музика содржи Сефардски симболизам, 
и мојот начин на пишувањето на песните секако влече корен 
од мојата семејна историја. На мојата последен албум 
што се вика “Gracia” (што е мој трет албум на Ладино) јас 
напишав една псена “Chika Morena” во која се раскажува 
за една млада девојка што е откорната од својот дом, и 
којашто посакува да се врати и да биде водена од гласот 
на нејзините предци. Јас дефинитивно се чувствувам како 
девојката во таа песна. Една друга песна со име “Leon 
Ferida” е за тоа како и кога сме уверени дека сè е изгубено 
никогаш не треба да се губи надеж. Тоа е дефинитивно 
коментар за Ладино културата на моето семејство, и за сето 
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она низ што поминале низ историјата. Дури и насловната 
песна “Gracia” којашто не е директно сврзана за моето 
семејство, сепак и оддава почит на извонредната Dona 
Gracia Naci од времето на инквизицијата, и на некој начин 
и заблагодарува, и на другите како неа (вклучително и 
членови на моето семејство) затоа што направиле многу за 
зачувување во живот на нашата култура до денеска. Значи 
ДА, мојата музика е дефинитивно под влијание на моето 
потекло, и така ќе биде и во иднина …

Тимот на Македонска Ризница верува дека би 
претставувало вистинско задоволство за сите кога вие 
би можеле да дојдете и да настапите со својата музика 
во градот на вашите претци Битола во Македонија. 
Дали е можно ова да се оствари во блиска иднина?

Многу би сакала да настапам во Битола некогаш. Тоа е мој 
сон, и би ми значело многу и на мене и на моето семејство. 
Познато ми е дека таму има неколку музички фестивали, 
но проблемот е во трошоците за моето и доаѓањето на 
неколку други музичари. Би имале потреба некој фестивал 
или поединец да не спонзорира, нешто што знам дека е 
потешко остварливо во денешната економија. 
Но, јас сепак можам да продолжам да сонувам… 
Ако имате некои идеи како може тоа да се оствари, ве 
молам да ми кажете!

Превод: Гоце Панговски
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Искра Донева 
од Скопје е млада, но 
плодна македонска 
поетеса со огромен 
порив кон културата, 
творештвото и особено 
кон пишаниот збор.

За себе таа вели дека 
чита, пишува и објавува 
од својата седма 
година, а нејзиното 
првенче - стихозбирката 
„Говорот на срцето“ е 

објавена во 2001 година. Од 2006 година на полиците во 
македонските книжарници може да се најде и нејзината 
хаику збирка „Кој ќе ги згрее птиците“, а во 2009 година ја 
објавува „Небеска раскрсница“.

Минатата 2013 година, Искра издаде дури три книги: 
„Скакулче игра плочка“ на тема малите, а големи чуда 
што не опкружуваат, „Татко“ посветена на нејзиниот татко 
кој целиот живот и претставувал опора и „Лазарополски 
хаикуа“ напишана за време на нејзината посета на 
Лазарополе.

Искра е член на поетскиот кружок „Мугри“, а дел е и од 
клубот „УНЕСКО: Живите јазици“. Нејзините песни се 
преведени на повеќе јазици меѓу кои: англиски, француски, 
полски, српски и бугарски, а освен со пишување и самата се 
занимава со преведување од англиски и француски јазик. 

На крајот од минатата година, во повеќе градови во 
Македонија, Искра претстави дел од своето творештво, а 
неколку нејзините песни редакцијата на електронското 
списание „Македонска ризница“ има чест и задоволство 
да ви ги претстави во овој број.

Александар Стеванов

ПОЕЗИЈА – ИСКРА ДОНЕВА

Искра Донева има церебрална парализа и за 
подобрување на здравствената ситуација потребна 
ѝ е трансплантација на матични клетки. За неколку 
етапниот третман во Москва вкупно се потребни 
околу 62.000 евра + 8.000 евра патни трошоци за 
неа и нејзиниот придружник, вкупно 70.000 евра.

Искрено се надеваме на вашата хумана поддршка. 
Доколку сте во можност да излезете во пресрет, 
Ве молиме средствата да ги уплатите на следната 
сметка:

Искра Донева - за донации
Тутунска банка АД Скопје

Сметка број 210-700000596686

Благодариме однапред!

Iskra Doneva suffers from cerebral palsy and for 
improvement of her health situation she needs a 
transplantation of stem cells. For several visits to 
the hospital in Moscow total cost is approximately 
62,000 euros + 8,000 euros travel costs for her and her 
companion, 70,000 euros in total.

We sincerely hope your human support. If you are able 
to help, please donate on following accounts:

For Iskra Doneva

Tutunska Banka AD Skopje
“Vodnjanska” br.1“

SWIFT: TUTN MK 22
IBAN: MK07210501218077355

Thank you in advance!



КОПНЕЖ

Ти што седиш на клупата во паркот,
не биди замислен и тажен,

не биди тажен, само за тоа што
сите те гледаат како да си некое

светско чудо и те исмеваат.

Остави ги, тие не знаат како е,
како е да бидеш како птица затворена

в кафез, која тажно пее и надежно
копнее по својата слобода.

Не тагувај, можеби и меѓу нив
има некој што те разбира и ќе ја подели

твојата мака со тебе.

И ти вредиш нешто, ако си инвалид,
затоа не давај никој да ти ги скрши

самодовербата и надежта што ги имаш во себе,
затоа што тие се основоположници на

твојот живот.

Биди храбар и бори се докрај,
само со тоа ќе докажеш дека си еднаков

со другите и во ништо не се разликуваш од нив.

Којзнае можеби еден ден и тебе ќе ти се
насмее среќата и ќе те облее со грзд топлина,
можеби ќе се ослободиш од цврстите окови

на ѓаволот и злото,
и ќе ја видиш светлината на животот по која цел живот 

толку копнееш.

Не губи надеж, зошто таа трпеливо те очекува,
а кога ќе ја добиеш никој не ќе може

да ти ја одземе.

Заборави ги мислите што те мачат и ти создаваат
само бол и рани кои бескрајно те печат,

затоа остави го и заборави го твоето
болно минато,

моли се на Семоќниот Господ Бог и надевај се

дека тој ќе ги чуе твоите молби и ќе ти помогне.

Затоа биди храбар, избриши ги солзите и речи си:
МОРАМ ДА ПОИТАМ, МЕНЕ МЕ ЧЕКААТ
СРЕЌАТА И СВЕТЛИНАТА НА ЖИВОТОТ!

ГАЛЕБОТ

Се е мирно,
мислите залутале,

но галебот во мене не мирува,
тој се вивнува во височините
за неотповикливо да ги освои

со својот возвишен лет.
 

И како само крилјата ги шири,
и замавнува со нив,

заграбувајќи дел по дел
од бескрајната небесна шир,

ко виртуоз што со занес плени.
 

Ветрој му пркосат,
слобода мила и живот безгрижен

во вртлози да сомелат,
но тој е безстрашен в таа шир

што за него живот значи. 
 

ШЕСТ БУКВИ
 

Шест букви
врежано во срцето имам.

 
Шест букви

со волшебна моќ.
 

Шест букви
се формула за мојата насмевка.

 
Шест букви

бацил кој од љубов ме разболува.
 

Шест букви



шесто сетило мое се.
 

Шест букви
шест акорди на приспивната соната.

 
Шест букви

мојата муза има.
 

Шест букви
се мојата Ахилова пета.

 
Шест букви

шест мечти неостварени.
 

Шест букви
твоето име нанижано. 

ПЕТКА ИЛИ ГЛАВА ? / HEAD OR TAIL?
 

Скокот во увото... 
ветрот ми дошепнува

тајна вистина.
 

Tickle in my ear...
The wind is whispering
the secret truth to me.

  
Паричка во леб.

Лепчето ми нарасна,
а среќата не.

 
A coin in bread. 

The bread has risen,
but my luck hasn`t.

 
Петка или глава?

Сеедно, оти добивам
и кога губам.

 
Head or tail?

It doesn`t matter,
cause I win even when I loose. 

 
Грст детелини

со четири листа крај пат.
Среќата се множи!

 
Near the road

a handful of four leaved clovers.
Luck multiples!

ДВОБОЈ / ДУЕЛ
 

Човек со трска.
Рибата во реката

чека појадок.
 

A man with a fishing rod.
The fish in the river
waits for breakfast.

 
Леб без сирење...

Штрбни мала трошка од
месечината.

 
Bread without cheese…

Chip a little crumb
of the moon.

 
Истурен сок.

Мравка мисли плови по
Жолтата Река.

 
Poured juice.

An ant thinks that it’s floating
upon Yellow River.

 
Пирамида

од отворени чадори - 
стара шишарка.

 
A pyramid of 

opened umbrellas –
an old pine cone.





 
 
 

 



Популарни носии од село Смилево 

Впечатлива карактеристика на оваа македонска носија се силно обоените рабови кои не оставаат простор за 
дополнителни желби барем што се однесува до орнаментиката, бидејќи едвај постои квадратен инч на ткаенина 

која што внимателно не е обработена со иглата. 
 

Popular costumes of Smilevo village

Heavy coloured fringes are a striking feature of this Macedonian costume, which leaves little to be desired so far as 
ornamentation is concerned, for there is scarcely a square inch material that has not been carefully worked  

with the needle.

 

Објавено на стр. 4573 од книгата “Peoples of all nations”, објавена во1922 година, уреденаод J.A. Hammerton.  
Автор на фотографијата: L.G. Popoff

Превод од англиски на македонски јазик: Александар Стеванов



Крсте 
Трајков 

македонски 
револуционер 
(портрет карикатура, 
молив на хартија)

 
Никола Анѓелкоски



Песна за Крсте Трајков Ресенски

Се зададе темен облак
откон исток и от запад.
То не беше темен облак,
туку беше турски џган,
сардисаја планињето
и селото Волкодери.

Ги догледа караулот,
караулот и стражата.
Абер стори на четата,
на четата во селото
-  „Ја станите, мили браќа,
оти сне си сардисани“.

Крсте викат - „Ќе стреламе“,
стража викат - „Да бегаме“.
Се зафати бојот жарен
меѓу турци и комити.
Пушки пукет, бомби грмат,
пиштолите ми свират.

Турци викет - „Алах, Алах“,
„Ура“ - викет комитите.
Крсте војвода извика
- „Сите, браќа, ај по мене!
Клавајте’и ножо’ите
запалете’и бомбите “.



ИЛУСТРАЦИИ - ИВАНЧО НИКОЛОВ
Иванчо Николов е македонски стрип автор и илустратор, родум од Куманово, 
а со постојано место на живеење во Скопје. Тој по 20 годишна пауза повторно 
му се навраќа на цртањето, доказ за што е галеријата илустрации кои што 
редакцијата на е-списанието  „Македонска ризница“ со задоволство ви ја 
претставува.

„Мислев дека никогаш нема да престанам да цртам, но поради вечната борба 
за опстанок морав да работам други глупости, кои и ден денес ги работам. 
Сепак се трудам да најдам сè повеќе време за илустрирање и работа на стрип“, вели Иво. 

Иако неговите илустрации пленат со животната енергија и динамичните, одлучни потези, што се однесува до 
цртањето тој за себе не мисли дека е многу талентиран.

„Себеси не се сметам за стрип автор, па ниту за некој успешен илустратор“, скромно вели Николов „но давам сè 
од себе да ги доведам до крај стриповите кои ги имам започнато. Се надевам дека барем малку ќе успеам да ја 
збогатам нашата стрип сцена со неколку нови отпечатени стрип страни.“

Моментално тој работи на нови илустрации и на идејата за стрипот „4 fingers“.

„За жал стрип сцената во Македонија живурка и се бори за опстанок. За среќа сè повеќе млади луѓе пробуваат да го 
вратат стрипот во Македонија таму каде што припаѓа, на пиедесталот на интересите на публиката“, оптимистички 
завршува Николов.

Александар Стеванов

Име:  Иванчо 
Презиме:  Николов 
Дата на раѓање:  11.10.1967
Место на раѓање:  Куманово
Место на живеење:  Скопје

















Икони од Македонија

Раѓањето на Христос, крај на XVI век или почеток на XVII век, 
црква Св. Архангел Михаил, село Ороец, Македонски Брод.



Слегувањето на светиот Дух, 1730-1739 година, работилница на зограф Давид од 
Селеница, црква Св. Димитрија, Битола.
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Во идниот број ќе читате:

Марко Крале - Иван Мештровиќ
Наган револверот во служба на 
македонските револуционери
Јон Димов, познат под името Јон Пашата
Коста Попето - карикатура
Интервју - Никола Темков

Македонска ризница:

Мoжете:

да споделите – да умножувате, 
дистрибуирате, јавно да го прикажувате или 
јавно дигитално да го прикажувате делото.

Под следните услови:

Наведи извор — Морате да го наведете 
изворот на ист начин како што тоа го 
направил авторот или давателот на 
лиценцата (но не на начин кој би сугерирал 
дека тие ве поддржуваат вас или вашето 
дело).

Некомерцијално — Не смеете да го 
користите ова дело за комерцијални цели.

Без адаптирани дела. — Не смеете да го 
промените, трансформирате или да го 
адаптирате ова дело.

Е-ПОШТА:
makedonska.riznica@yahoo.com

http://www.scribd.com/Makedonska_riznica
http://archive.org/search.php?query=MacedonianTreasureTrove
http://issuu.com/makedonska_riznica
http://makedonskariznica.blogspot.com/
https://www.facebook.com/MakedonskaRiznica
https://twitter.com/MacedonianTreas
http://www.youtube.com/user/Macedoniantreasure


Медиумски покровители:


